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     UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  

Nr. 48/28327/15.12.2020 

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

din data de 15.12.2020 

 

Consiliul de Administrație al  Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit on-line în data 

de 15.12.2020, 

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Cartei 

Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 

HOTĂRĂȘTE:   

HOTĂRÂREA NR. 1. Se avizează și se înaintează Senatului spre aprobare modificarea componenței Comisiilor 

de finalizare a studiilor din cadrul Facultății de Științe Economice, pentru sesiunea februarie 2021, 

conform referatului nr. 28261/15.12.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Buțiu Călina Ana privind participarea Universității 

„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de partener, la proiectul EURIGHT, The connection between 

the Charter of Fundamental Rights of the EU and the Citizenship, proiect aprobat de către Comisia Europeană, 

cu linia de finanțare Programul Europa for Citizen (CITIZ), NT – NT – Strand 2.2: Network of Towns. 

 Proiectul se va desfășura în perioada 17.12.2020 – 17.11.2022, cu un buget total 146 160 euro, din care 

universității îi revin 20 000 euro, fără alte contribuții din partea UAB. 

  

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dlui ec.dr. Găban Vasile Lucian privind încheierea contractului prin 

negociere directă, pe o perioadă de 1 an (01.01.2021 – 31.12.2021) având ca obiect servicii de mentenanță și 

asistență tehnică pentru sistemul EMSYS HR la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform 

specificațiilor din referatul nr. 28273/15.12.2020. 

 Se aprobă comisia de negociere a contractului cu următoarea componență: 

 Președinte: ec.dr. Găban Vasile Lucian 

 Membri: ec. Contor Tamara 

   ec. Țibea Ioana 

 Secretar: Solyom Ana 

 

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Petru Ștefan Ionescu, director al proiectului 

CNFIS-FDI-2020-0196, privind achiziția produselor și serviciilor prevăzute în Anexa 1 la referatul nr. 

28057/11.12.2020, necesare consolidării capacității universității de adaptare a serviciilor educaționale la 

sistemele online. Sumele vor fi suportate din bugetul proiectului. 

 

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf.univ.dr. Kadar Manuella privind depunerea proiectului 

cu titlul Achiziționarea de echipamente IT pentru studenții cu burse sociale în vederea desfășurării activităților 

didactice în contextul pandemiei SARS-COV-2, în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Apel: 

POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-

incluziune, e-sănătate și e-cultură/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 

domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură. 

 

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă calendarul de desfășurare a examenelor de licență și disertație din sesiunea 

februarie 2021, în cadrul Facultății de Istorie și Filologie și al Facultății de Teologie Ortodoxă. 
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HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul Facultății de Drept și Științe Sociale privind scutirea de la plata taxei 

de studiu aferentă programului de studii universitare de masterat Management educațional, în anul universitar 

2020-2021, conform referatului nr. 28272/15.12.2020. 

 

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui lect.univ.dr. Cosmin Popa-Gorjanu privind încetarea 

obligațiilor contractului de finanțare nr. 945/30.10.2018, nr. înreg. 22470/30.10.2018, încheiat între 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în calitate de autoritate contractantă și dl lect.univ.dr. Vlad 

Zeno Millea în calitate de beneficiar, în cadrul programului Acțiuni suport pentru activități de excelență în 

cercetare, ca urmare a renunțării unilaterale la execuția contractului de finanțare și recuperarea integral a 

finanțării acordate. 

 

HOTĂRÂREA NR. 9. Consiliul de Administrație ia act de referatul dnei jr. Sanda Tomuța, responsabil cu 

protecția datelor cu caracter personal în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind completarea 

și transmiterea Evidențelor activităților de prelucrare (structurate în conformitate cu cerințele art. 30 din 

Regulamentul 2016/769/EU), în speță a Inventarului datelor prelucrate la nivelul structurilor din UAB, 

conform modelul anexat. 

Consiliul de Administrație dispune comunicarea evidențelor către Responsabilul cu protecția datelor - UAB 

până cel târziu la data de 31.01.2021, atât în scris, cu semnătura șefului de structură, cât și electronic (în format 

editabil), pe adresa de email protecțiadatelor@uab.ro. 

 

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Topor Ioan Dan privind prelungirea deciziei de 

detașare a doamnei Beșcucă Raluca, ca secretar în cadrul departamentelor Facultății de Științe Economice, 

până în data de 31.01.2021. 

 

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf.univ.dr. Topor Ioan Dan privind prelungirea deciziei de 

detașare a doamnei Gavrilaș-Weber Mirela-Doina, ca secretar în cadrul Facultății de Științe Economice, 

până la data de 31.12.2021. 

 

  

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

 

RECTOR 

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz  

 

 

 

Oficiul Juridic        Secretar șef UAB 

Sanda Tomuța            Hava Cristina 


